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SU-sak 25/15  Utvidet tilrettelegging av eksamen for toppidrettsstudenter 

Enkelte studenter med toppidrettsstatus har dokumentert fravær både når eksamen går 
ordinert og til utsatt eksamen utsatt. Flere høgskoler i Norge tilrettelegger for at disse 
studentene kan få en egen eksamensdato når de er til stede på NIH. Dette vil gjelde svært få 
studenter (1 til 2 studenter i året). En slik tilretteleggingsordning for toppidrettsstudentene vil 
være viktig for studieprogresjonen til de få studentene det gjelder. 
 
Utvidet tilrettelegging innebærer at emneansvarlige må lage en ekstra eksamensoppgave, 
samt at det må tilrettelegges for rom og vakthold under eksamen.  
 

Vedtak SU-sak 25/15:  

SU støtter forslaget om utvidet tilrettelegging av eksamen for studenter med 
toppidrettsstatus. Studieavdelingen tar kontakt med emneansvarlige i aktuelle emner 
og legger til rette for eksamensgjennomføring.  
 

 

 

 

 

SU-sak 26/15  Forslag til ny studieprogramevaluering 

For å skaffe data som kan benyttes i de årlige programevalueringene kan det være 
hensiktsmessig å gjennomføre en undersøkelse som innholdsmessig ligger tett opp mot 
Studiebarometeret for 3-år bachelor, årsenheter og påbygningsstudier. 
 

Vedtak SU-sak 26/15:  

SU utsetter saken til 2016 hvor den kan ses i sammenheng med kommende revisjon av 

kvalitetssikringssystemet.  

 

 

 

 

SU-sak 27/15  Revisjon av maler for emne- og programrapport 

Maler for emne- og programrapport er en viktig del av kvalitetssikringssystemet på NIH. 
Malene ble vedtatt i 2008 og har ikke blitt endret siden.  
 

Vedtak SU-sak 27/15:  

SU ser behovet for å endre dagens mal til programrapport, men saken utsettes til 2016 
og ses i sammenheng med kommende revisjon av kvalitetssikringssystemet 
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SU-sak 28/15  Retningslinjer for etablering av nye studieprogram 

Som en del av kvalitetsarbeidet ved NIH bør det foreligge retningslinjer for etablering av nye 
studier. NOKUT forholder seg til Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere 
utdanning (studietilsynsforskriften) når det er snakk om akkreditering av studier.  
 

Vedtak SU-sak 28/15:  

SU støtter forsalget til retningslinjer for etablering av nye studieprogram på NIH.  
Forslaget til retningslinjer for etablering av nye studieprogram er basert på § 7-1 til § 7-3 
i studietilsynsforskriften.  
Retningslinjene gjøres gjeldende fra 1. januar 2016 og studieavdelingen sender 
informasjon til seksjonsledere og kontorsjefer. Retningslinjene legges også ut på 
innersvingen. 
 

 

 

 

 

SU-sak 29/15  Årsrapport studiekvalitetsarbeid 2014 – 2015  

Utkast til årsrapport til styret om studiekvalitetsarbeid 2014-2015 ble presentert. Dette er 
Studieutvalgets rapport til styret om studiekvalitetsarbeid for nevnte studieår. 
 

Vedtak SU-sak 29/15: 

SU godkjenner utkast til årsrapport til styret om studiekvalitetsarbeid 2014-2015. 
Prorektor og studiesjef ferdigstiller arbeidet. Årsrapporten legges fram for Styret i 
styremøtet 17. desember 2015.  
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SU-sak 30/15  O-Saker 

 Innledende diskusjon om prosess studiestruktur og dimensjonering 2017  
 
 
 
 

 

SU-sak 31/15  Masteroppgaven som en vitenskapelig artikkel 

Forslaget til nye retningslinjer ble presentert i møtet. 
 

Vedtak SU-sak 31/15:  

SU støtter forslaget til retningslinjer for å skrive masteroppgaven som artikkel. 
Retningslinjene gjelder fra og med studieåret 2015/2016.  
Studieavdelingen sender nye retningslinjer til seksjonsledere og kontorsjefer og 
de gjøres også tilgjengelig på fronter og NIHs nettsider.  

 

 

 

 

Norges idrettshøgskole 
9. desember 2015 

 
 

 

 


